
   

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w 

Kanadzie powstał latem 1996r. w wyniku 

potrzeb środowiska Polonii Kanadyjskiej. Jest 

patriotyczną, ideowo-wychowawczą, 

dobrowolną, samodzielną, i samorządną 

organizacją dzieci, młodzieży i dorosłych. Ideały 

ZHR w kanadzie wyrażone są w Prawie i 

Przyrzeczeniu Harcerskim, Prawie i Obietnicy 

Zucha, Prawie i Obietnicy Skrzata oraz w 

Zobowiązaniu Instruktorskim, i ujęte są w 

Statucie. ZHR w Kanadzie kontynuuje dorobek, 

historie i tradycje harcerstwa polskiego i 

swiatowego scoutingu. 
 

Związek rozpoczął swoją działalność od 

jednego szczepu "Quo Vadis" w Scarborough, a 

pozniej powstawaly kolejne szczepy: 

"Millenium" w Etobicoke, "Zodiak" w 

Peterborough, "Dolina" w Newmarket, "Czarna 

Trzynastka Kanadyjska" w Kitchener, 

"Przedwiosnie" w Richmond Hill i ostatnio "Orle 

Gniazdo" w Midland. 
 

Od roku 2005 ZHR w Kanadzie jest 

członkiem Kongresu Polonii Kanadyjskiej. 

 

 

 Nadrzędnym celem naszej organizacji 
jest pomoc rodzicom w wychowywyaniu dzieci i 
młodzieży poprzez krzewienie chlubnych tradycji 
polskiego harcerstwa i polskiej kultury.  

 Przedmiotem naszej troski jest rozwój 
duchowy młodego pokolenia Polaków w 
Kanadzie w poczuciu przynależności do Narodu 
Polskiego i kultury chrześcijańskiej, przy 
równoczesnym ksztaltowaniu umiejętności życia 
we współczesnym społeczeństwie kanadyjskim.  

 Pragniemy, by doświadczenia harcerek i 
harcerzy zdobyte w szeregach naszej organizacji 
były pomocne im przez całe życie, a prawo 
harcerskie było ich siłą przewodnią. 

PONAD 18 LAT 
HARCERSTWA W KANADZIE 

HISTORIA ZWIĄZKU 

CELE 

46 Tudor Glen Crescent                 
Toronto Ontario M1C 2S2 Canada  

416 – 282 – 0761 

 

 

 

www.zhr-kanada.org 

 

ZHR w KANADZIE 

 

 



 

HARCERSTWO TO NIE JEST COŚ, CO SIĘ UMIE, 

ALE TO JEST COŚ, CZYM SIĘ JEST! 

 W całej naszej pracy z dziećmi i młodzieżą 
duży nacisk kładziemy na znajomość jezyka 
polskiego, modlenia się po polsku, dbania o polskie 
tradycje. Praca w czasie roku szkolnego to 
oczywiście zbiórki - po lekcjach w sobotniej polskiej 
szkole czy lekcji religii, bądź w inne dni tygodnia 
wieczorem. Gdy tylko nadchodzi długi weekend 
wyjeżdzamy na onatryjskie Kaszuby na biwaki. Tam 
też corocznie organizujemy nasz czternastodniowy 
obóz i kolonię zuchową. Do stałych naszych 
corocznych imprez należą też: biwak w październiku 
na Kaszubach na święto Dziękczynienia, biwak w  
lutym na Winterlude w Ottawie, biwak narciarski w 
Vermont oraz od niedawna zimowisko na 
Kaszubach. 

 

Jesteśmy organizacją koedukacyjną, 
podzieloną na cztery poziomy metodyczne: skrzaty 
(4 - 6 lat), zuchy (7 - 9 lat), harcerze (10 - 14 lat), 
wędrownicy (15 – 25 lat). Członkami naszej 
organizacji są dzieci, instruktorzy  i rodzice (rodzice 
odgrywają dużą rolę w Związku, wchodzą w skład 
Rady Naczelnej i mają wpływ na kluczowe decyzje). 
Metodyka i przepisy powstały na dorobku polskich 
organizacji a weryfikuje je rzeczywistość kanadyjska. 

 
Na  ontaryjskich Kaszubach dzierżawimy od 

Ojców Franciszkanów niewielki teren na którym to 
pobudowaliśmy naszą harcerską stanicę. 

ZAPISY 

Wiedzą i zaangazowaniem słuzymy dzieciom i 
młodziezy szkolnej. Podczas wakacji 

organizujemy obozy i kolonie na Kaszubach. W 
ciągu roku szkolnego zbiόrki, biwaki, i wycieczki 

w szczepach. 
 

Jesli chcesz poznac wszystkie tajemnice Skrzata, 
Zucha, Harcerki, Harcerza, i przeżyć obozową 

przygodę to zapraszamy na zbiόrki ! 
 
 

 
 

 

Szczep Quo Vadis w Scarborough 
 

Szczep Millenium w Etobicoke 
 

Szczep Zodiak w Peterborough 
 
 

 

RAZ HARCERZEM  
ZAWSZE HARCERZEM 


